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Atividade avaliativa 1ºTrimestre de História 6º anos 
1. Uma das hipóteses mais aceita pela comunidade científica, em relação ao processo de 

povoamento para o continente americano, é conhecido como: 
a) (    ) a hipótese do Oceano Pacífico. 
b) (    ) a hipótese da Rota de Bering. 
c) (    ) a hipótese da Rota do Contestado. 

 
2. Na transição do período Paleolítico para o Neolítico, houve muitas mudanças, entre 

elas 
a) (    ) a sedentarização e a formação de aldeias. 
b) (    ) a sedentarização e a utilização dos metais. 
c) (    ) a sedentarização e a criação da ciência. 

 
3. No período Neolítico, a agricultura, combinada com a pecuária, teve grande impacto 

sobre o modo de vida das primeiras populações. Essa combinação gerou 
a) (    ) a criação de mapas para dividir os territórios em partes iguais para o 

desenvolvimento da agricultura. 
b) (    ) a formação de casas agrícolas, onde era possível realizar compras de sementes e 

insumos para a agricultura. 
c) (    ) um grande aumento na oferta de alimentos para os povos que viviam nas regiões 

férteis. 
 

4. Analise o seguinte esquema e responda: 
“Agricultura no Neolítico, gerou melhorias na alimentação. Com as 
melhorias na alimentação, houve um aumento da população, que 
automaticamente gerou as primeiras aldeias.” 

O pensamento acima, sobre as consequências que a agricultura apresentou no Neolítico, está: 
a) (    ) Errada, pois a agricultura não possui a capacidade de desenvolver pequenas 

aldeias. 
b) (    ) Correta, realmente a agricultura apresentou essa capacidade de desenvolver 

pequenas comunidades perto das terras férteis. 
 

5. Na seguinte afirmação: “A agricultura levou a um processo conhecido como 
sedentarização de grupos, que aos poucos começou a desenvolver técnicas de plantio 
e colheita.” 

a) (    ) Errada, pois no período neolítico os primeiros humanos não sabiam da 
possibilidade de desenvolver agricultura, pois viviam da caça e da pesca. 

b) (    ) Correta, pois no período neolítico os primeiros humanos, conheciam algumas 
técnicas de plantio e coleta de sementes e produtos. 
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